
 

 

Verksamhetsberättelse Omställningsnätverket 2017-2018 
 
Omställningsnätverkets verksamhetsår löper mellan 1 aug och 31 juli. Detta har varit föreningens 
fjärde hela verksamhetsår. Många spännande processer och samarbeten har startat under året. 
Föreningen har haft en aktiv arbetsgrupp, för inre omställning. Årsmötet hölls i Växjö i oktober 2017. 
Medlemsavgiften är 100 kr. I skrivande stund har 251 medlemmar betalt medlemsavgiften. 

STYRELSE OCH MÖTEN 
Under perioden har 8 protokollförda styrelsemöten hållits.Styrelsen har tillsammans med 
omställningsrådet genomgått en distanskurs i “How to Build a Virtual Team” med hjälp av projektstöd 
från Transition Network och med Nenad Majkovic från Transition Croatia som kursledare.  
 
Styrelse/kärngrupp har bestått av: 
Anton Andreasson, Alingsås 
Pella Thiel, Värmdö (ordförande) 
Peter Hagerrot, Järna 
Peo Eriksson, Östersund 
Stephen Hinton, Stockholm 
Susanne Velander Vretare, Hörby (kassör) 
Ylva Lundkvist Fridh, Stjärnsund 
David Bennett, Stockholm (ordförande) 
Anton Pettersson, Malmö 
Sarah Åkerberg, Uddebo (avgick efter årsskiftet) 
Martin Hedberg, Nacka 
  
Styrelsen möts framförallt på distans.  

 



 

 

Styrelsen vid ett sällsynt fysiskt möte på Omställningskonferensen i Växjö: Ylva, David, Anton P, Peo, Pella, 
Susanne, Stephen och Martin. 
  

Omställningskonferens 2017 i Växjö 7-8 oktober: ”Globala mål – lokala 
lösningar” 
 
Omställningskonferensen i Växjö var den 5:e nationella omställningskonferensen i Sverige, med tema 
Agenda 2030. Årets konferens hade ca 170 deltagare, vilket är mer än dubbelt så mycket som 
tidigare konferenser. Med kockar, volontärer, tillfälliga besökare, workshopledare och andra som på 
något sätt bidragit så var det ungefär 200 inblandade i att medskapa detta fantastiska evenemang. 
Nästan 60 av de 170 hade lokal anknytning och de andra var från Danmark i söder till Frösön i norr. 
Och sju personer från Åland. 28 workshops hölls. Vi trakterades med Krav-certifierad mat och mat 
lagad av svinn, och guidades i samodlingen mitt i stan. All mat var Kravcertifierad utom svinnlunchen. 
Jesaia Lowejko koordinerade konferensen. 
 
I samband med konferensen gjorde Rob Hopkins, huvudtalare och en av grundarna av 
Omställningsrörelsen, en turné och talade i Göteborg, Örebro, Uppsala, Järna och Malmö. För att 
hinna med Sverigeresan gjorde Rob avkall på sitt åtagande att inte flyga – efter turnén tog han flyget 
från Köpenhamn till en konferens på Mallorca. För att kompensera detta grävde vi ner biokol på de 
platser Rob besökte, något som blev mycket uppmärksammat i media. Niklas Högberg koordinerade 
denna turné och Annette Ericsdotter stod för marknadsföringen. 
http://omställning.net/blogg/rob-hopkins-graver-kol/ 

Kommunikation 
Omställningsnätverkets kommunikationsplattformar är hemsidan/communityn www.omställning.net, 
facebooksidan https://www.facebook.com/omstallning.net/ och Twitter @omstallning.  
Under våren gjordes hemsidan om för att öka tillgängligheten och läsbarheten utåt. Communityn togs 
bort då aktiviteten var väldigt låg.  
 
Vi har skickat ut nyhetsbrev ett antal gånger, till 4684 prenumeranter. Av dessa var många adresser 
gamla/icke-fungerande. I samband med GDPR-lagstiftning  (maj 2018) rensade vi nyhetsbrevslistan 
så att enbart medlemmar och de som själva skrivit upp sig för nyhetsbrev finns med, drygt 500 
personer. Webmaster för omställning.net har Anton Andreasson varit. Redaktör för blogg och 
nyhetsbrev har Pella Thiel varit. Flera personer har fungerat som redaktörer på facebook och twitter. 
 

Koordineringsgrupp för lokala initiativ 
Förra året startade en koordineringsgrupp för lokala initiativ. Gruppen skulle bestå  av representanter 
för lokala initiativ samt representanter från styrelsen. Idén är att gruppen ska säkerställa att stödet för 
lokala grupper som Omställningsnätverket utvecklar är så bra som möjligt. Stephen Hinton samordnar 
gruppen. Vill du vara med kan du begära att gå med via länken: 
http://xn--omstllning-t5a.net/grupper/koordinerings-gruppen-for-lokala-initiativ-kogli/ 
 

http://xn--omstllning-t5a.net/grupper/koordinerings-gruppen-for-lokala-initiativ-kogli/


 

 

Arbetsgrupp: Inre omställning 
Under året har ett antal kurser och workshops anordnats. I november 2017 samlades en grupp för en 
helgkurs om inre omställning på Sörby Naturhälsogård i Halland. I månadsskiftet maj-juni hölls kursen 
”Cultural Emergence Design Course Sweden” om social permakultur med Looby Macnamara på 
Kosters trädgårdar i Bohuslän. I juli 2018 hölls en dag ”Vilda vägar – en dag om naturkontakt” utanför 
Borås.  
  
I Alingsås finns en aktiv lokal inre omställningsgrupp som träffas regelbundet.  
  
För att ha ett nav i vår kommunikation kring inre omställning har vi under året skapat en 
facebookgrupp, ”Inre omställning Sverige”, för att tipsa om evenemang och aktiviteter inom området. 
Gruppen har nästan 400 medlemmar.  (https://www.facebook.com/groups/1596874667039523/) Det 
finns sedan tidigare även flera lokala facebookgrupper, exempelvis ”Inre omställning Göteborg” som 
också samlar uppemot 400 medlemmar. Vi har även skickat ut tre nyhetsutskick till vår e-postlista på 
ca 50 personer.  
  
Kärngruppen har bestått av Liselotte Abel, Martin Olsson och Amanda Martling och vi har haft möten 
fyra gånger under året. Niklas Högberg har varit kontaktperson för inre omställning gentemot det 
internationella Transition Network. 
 
  

UTBILDNING 

Grundkurser  
Omställningsnätverkets utbildare är Liselotte Abel, Annie Bergman, Jesaia Lowejko, Elinor Askmar, 
Robert Gustavsson, Hanna Arnesson, Peo Eriksson, Pella Thiel, Emilia Rekestad, Niklas Högberg, 
Stephen Hinton, Ylva Lundin, Sofi Håkansson, Amanda Martling, Giséla Linde (Åland), Hillevi 
Helmfrid, Jan Forsmark och Peter Hagerrot. 
Under perioden har grundkursen (Transition Launch) hållits vid 2 tillfällen: 
 
- Svenshögen, 18-19 november 2017, cirka 22 deltagare 
- Sösdala, 24-25 februari 2018 
 

Ett År i Omställning  
Kursen Ett År i Omställning håller vi i samarbete med Eskilstuna folkhögskola. Den bygger på 
erfarenheter från One Year in Transition, en lärlingsutbildning i personlig och social förändring för 
unga som Isabel Carlisle genom Transition Network har utvecklat. Vår kurs står dock öppen för alla 
åldrar. Kursen är uppdelad på fyra veckor under ett år och har sitt centrum i Järna. Vi arbetar bl a med 
Inre Omställning, Theory U och Art of Hosting. Förutom Järna besöker vi Ecotopia och Holma 
folkhögskola i Skåne och Stjärnsund i Dalarna. 
Peter Hagerrot och Emilia Rekestad koordinerar utbildningen. I lärarlaget ingår bl a Pella Thiel, Stuart 
Pledger och Pernilla Fogelström. Vid starten av tredje omgången av kursen i september 2018 träffade 
den uppskattade föreläsaren Nora Bateson. 
https://eskilstunafolkhogskola.nu/distanskurser-helgkurser/ett-ar-i-omstallning/ 

https://www.facebook.com/groups/1596874667039523/
https://eskilstunafolkhogskola.nu/distanskurser-helgkurser/ett-ar-i-omstallning/


 

 

 
Deltagarna i tredje omgången av Ett År i Omställning inklusive gästlärare Linda Kowalski Nordfors  

 

Framtidens by 
Framtidens by - bredbandsbullerbyar utvecklades av arbetsgruppen bestående av Thorsten Laxvik, 
Niklas Högberg, Ingrid Stiernström och David Bennett. Under 2017 påbörjades pilotutbildningen som 
bestod av sex delkurser. Syftet är att utforska bybegreppet och hur hållbara lokalsamhällen och 
kulturer kan skapas. Pedagogiskt utgår utforskningen ifrån eko- och folkhögskolepedagogiken dvs att 
det är ett samskapande mellan deltagarna och arbetsgruppen. Delkurserna är: den lekande byn, den 
växande byn, den demokratiska byn, den lärande byn, den jordnära byn och den läkande byn. 
Tillsammans ska träffarna ge en helhetssyn på kriserna vi står inför, hur deltagaren påverkas/har 
påverkats, hur lokala samhällen eller byar kan bidra med perspektiv och hur deltagaren kan ta med 
sig upplevelserna och införliva dem i sitt eget liv. Under delkurserna blandar vi diskussioner och 
reflektioner med inspirationsresor till platser där hållbara gemenskaper kan finnas. 

Holma Folkhögskola 
Holma folkhögskola i Skåne drivs av en förening där Omställningsverket är medlem tillsammans med 
Biodynamiska föreningen, Framtiden i Våra Händer, Permakultur Sverige, Sambruket i 
Sösdalabygden, Skånes Kärngårdsförening, Förbundet organisk-biologisk odling och 
Skogsträdgårdens Vänner. Holma folkhögskola är unik i att alla kurser har omställningsprofil. Kurser 
är from hösten 2016 Stadsodlings- och Skogsträdgårdskurs, allmän linje med omställningsprofil, 
Resilient entreprenörskap, Permakultur, Odla för självförsörjning. I Föreningen Holma folkhögskolas 
styrelse representeras Omställningsnätverket av Anna Eklund från Helsingborg, miljöekonom och 
projektledare med stort patos för det ekologiska jordbruket. 
 



 

 

 SAMVERKAN 

Omställningsrådet 
Omställningsrådet är ett råd för att samla de aktörer som verkar för omställning i Sverige. Hittills ingår 
Omställningsnätverket och Hela Sverige ska Leva i rådet som hade ett första möte i juni 2017, då ett 
samarbetsavtal skrevs under. 
Under 2018 har tre telefonmöten hållits och ett fysisk möte i samband med Klimatriksdagen i maj. Till 
Klimatriksdagen lade vi två gemensamma motioner och deltog med en workshop. 
Omställningsnätverket har även blivit medlemmar i Hela Sverige ska leva och deltagit i deras årsmöte 
och Landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik med eget seminarium. I nuläget, (september 2018) består 
Omställningsrådet av Ewa Oveermer (Latorp, Hela Sverige ska leva Örebro), Ylva Lundkvist Fridh 
(Stjärnsund, anställd Hela Sverige ska leva), David Bennett (Härnösand, Omställningsnätverket) och 
Stephen Hinton (Stockholm, Omställningsnätverket). I början av verksamhetsåret var även Emilia 
Rekestad, Niklas Högberg, Pella Thiel och Martin Hultman med och faciliterade arbetet. 
 

 
Pella Thiel och Terese Bengard skriver under samarbetsavtal för Omställningsrådet. Stephen Hinton, Niklas 
Högberg, Josefin Heed och David Bennett övervakar. 
 

Transition Network 
Sverige är sedan 2017 medlem i HUBS nätverk - ett samarbete mellan omställningshubbar runtom i 
världen. Steve och Ylva representerar Sverige i nätverket. Det växer några internationella samarbeten 
kring “communities of practice” inklusive ReConomy och Municipalities in Transition. Där var Växjö en 
av kommunerna som kom under luppen i en första fas. HUBS nätverket träffas vartannat år, så nästa 
träff blir 2019. 



 

 

Bok om omställning 
Under 2018 har vi tillsammans med medarbetare från Landets Fria Tidning (som lades ner 2017) och 
Hela Sverige ska leva satt ihop en reportagebok av omställningsmaterial som publicerats i LFT samt 
kört en crowdfundingkampanj där vi försålt 350 ex. Allt eventuellt förskott ska gå till 
Omställningsnätverket.  

ECOLISE - European network for Community-led Action on Climate 
Change and Sustainability 
Omställningnätverket är medlem i ECOLISE som består av omställnings- permakulturnätverk- 
ekobyar, genom GEN (Global EcoVillage Network) och ekokommuner i Europa. 
Peter Hagerrot representerade oss på organisationens fjärde kongress i Luxenburg i mars. Robert 
Hall (GEN-Europa) från Suderbyn Ekoby valdes till ordförande och Emilia Rekestad (Permakultur 
Sverige) hjälpte till att facilitera mötet.. Mötet handlade till stor del om vad de olika, ofta rätt fattiga 
medlemsorganisationerna kan få ut av ECOLISE samarbetet. 
Behovet av samverkan t ex med GEN och möjligheterna att skapa nya projektformer lyftes. T ex har 
några forskaraktivister från Lissabons Universitet gjort ”gerilla” ansökningar där mer medel används 
för projekt än för institution. Något som gav Omställning Spanien möjlighet att med god ekonomi 
hjälpa en lokal kommun och stad söder om Barcelona i sitt arbete att skapa nya kreativa lösningar.  Vi 
räknar med att samverkan med ECOLISE det kommande året även kan hjälpa oss att växla upp 
omställningsarbetet!  

Studiefrämjandet 
Vi har ett samverkansavtal med Studiefrämjandet på riksnivå. Det utesluter inte samverkan med 
andra studieförbund men ger oss möjligheter till utökad verksamhet tillsammans med 
Studiefrämjandet. Vi uppmuntrar omställningsgrupper att ta kontakt med och rapportera verksamhet 
till Studiefrämjandet. 

Övriga aktiviteter 
Vi har sökt verksamhetsbidrag från Naturvårdsverket och projektmedel från SIDA, för att kunna hålla 
fler grundkurser i omställning och för ett projekt med att dokumentera omställningsinitiativ - “Transition 
Stories”. Hittills utan resultat.  
 
Peter Hagerrot och Pella Thiel representerade Omställningsnätverket vid konferensen Resilience, 
arrangerad av Stockholm Resilience Centre i augusti 2017. Där deltog även Juan Del Rio från 
Transition Espana, Giulio Campagnoni från Transition Italia och Monica Picavea från Transition Brasil. 
Efter konferensen deltog vi i ett event i Bagiska veckan, Bagarmossen. 
http://omställning.net/blogg/reflektioner-fran-resilience-2017/ 



 

 

 
F.v. Pella Thiel, okänd, Juan del Rio, Johan Rockström och Giulio Campagnoni på konferensen Resilience. 
 
Martin Hedberg har representerat Omställningsnätverket i en grupp miljöorganisationer som 
samverkat kring klimatfrågan inför valet.  
 
David Bennett och Peter Hagerrot deltog i träffen för Folkhögskolekurser för omställning och odling för 
Framtidens by respektive Ett år i omställning samt Omställningsnätverket. 
 

 
Trädgårdsverksamhet på Holma Folkhögskola 



 

 

 
Bagiska veckan 

 
Fallfrukt tas till vara under konferensen i Växjö 


